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PRESS RELEASE 

வரவிருக்கும் ததர்தகை ஒட்டி நகைபபற உள்ள ததர்தல் நகைமுகறைளின் மீது வரக்ைரளர்ைள் 

கவத்துள்ள நம்பிக்கைைள் ைரப்பரற்றப்பை தவண்டும்.. 

ஜனநரயைக் தைரட்பரடுைளுக்தைற்ப மின்னணு வரக்கு இயந்திர பெயல்பரடுைள் இருக்ை தவண்டும்.. 

ததர்தலுக்ைரன பிரகஜைள் ஆகையம்( Citizens’ Commission on Elections (CCE) தவண்டுதைரள். 

ஒரு ஆதரரக்ைியமரன ஜனநரயைத்தில் , ததர்தல் நகைமுகறைளில் அந்த ததெத்தின் குடிமக்ைள் துடிப்பரன 

பங்ைரற்ற தவண்டியுள்ளது. இந்திய அரெியல் அகமப்பு ெட்ைத்தின் பிரிவு 324 ன் ைீழ் உருவரக்ைப்பட்ை 

இந்திய ததர்தல் ஆகையம் பை தைகவ ஜனநரயைத்கத வலுபடுத்தும் உறுதி பூண்ை சுதந்திரமரன 

அகமப்புைளுைன் இகைந்து பைியரற்றி உள்ளது. இது மரதிரியரன குடிமக்ைள் அகமப்புைள் 

ஆகையத்திற்கு மதிப்புறு ஆதைரெகனைள் வழங்ைி வந்தது மட்டுமன்றி ைவகை தரத் தக்ை நிைழ்வுைளின் 

தபரது உரிய அபரய எச்ெரிக்கைைகளயும் வழங்ைி வந்துள்ளரர்ைள். 

 2019 நரைரளுமன்றத் ததர்தலிகன ததர்தல் ஆகையம் நைத்திய விதம் பபரிய அளவில் ெச்ெரவிகன 

உருவரக்ைி அதன் நடு நிகைத் தன்கமதய பை அகமப்புைளரல் ஆதரரங்ைளுைன் 

தைள்விக்குள்ளரக்ைப்பட்ைது வருத்தமளிப்பதரை இருக்ைிறது. ஜனநரயை ெீர்திருத்த அகமப்பு, முன்னரள் 

ெிவில் அதிைரரிைளின் அரெியல் நிர்ைய நைத்கத அகமப்பு,  தநர்கமயரன வரக்ைளிப்பரளர் இயக்ைம், 

டில்லி அறிவியல்  ைழைம், அமன் பிரைரி டிரஸ்ட்,  மக்ைதள முதன்கம அகமப்பு, பபரருளரதரர 

பபரறுப்தபற்பிற்ைரன கமயம், ஆைிய அகமப்புைகள உள்ளைக்ைிய பை பபரது நை அகமப்புைள் ததர்தல் 

ஆகையத்தின் நடு நிகை பிறழ்வு குறித்தும் மின்னணு வரக்கு இயந்திரத்தின் நம்பைத்தன்கமஇன்கம 

குறித்தும் பபரது மக்ைள் ைவனத்திற்கு பைரண்டு வரும் நிகைக்கு தள்ளப்பட்ைனர். ததர்தல் நைத்கத விதி 

முகறைகள எப்படி எல்ைரம் ஆளும் ைட்ெியனர் மீறுைின்றனர் என்பகதயும், இதகன எப்படி  தபரதுமரன 

அளவில்   ததர்தல் ஆகையம் ைண்டிக்ைரமல் இருக்ைிறது என்பகதயும் குறித்து பை அரெியல் ைட்ெிைளும், 

ஊைைங்ைளும், டிஜிட்ைல் மீடியரக்ைளும் ைவகை பதரிவித்து உள்ளரர்ைள். 

மரறரை, ஏற்ைனதவ பை ததர்தல் நைத்தி அனுபவுமுள்ள முன்னரள் ெிவில் அதிைரரிைள் இது குறித்து 

பதரிவித்த ைவகை ைளுக்கு எல்ைரம் எந்த பதிலும் தரரமல் ததர்தல் ஆகையம் ஒன்று நீண்ை 

மவுனத்திகனதய பதிைரைத் தந்துள்ளது. அல்ைது தனது நிகையிகன மூர்க்ைத்தனமரை நியரயப்படுத்த 

முயன்றுள்ளது. தனது ததரல்விைகள சுய தரிெனம் பெய்து பைரள்ள ததர்தல் ஆகையம் தயரரரை இல்கை 

என்பதகன அறிந்து பைரண்டு அரெியல் ெரர்பற்ற பை ெிவில் பெரகெட்டி அகமப்புைளில் ஆர்வத்துைன் 

பைியரற்றி வந்த முன்னரள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிைரரியரன திரு எம்.ஜி. ததவெஹரயம் இது குறித்து பை 

அகமப்புைளுைன் ைைந்துகரயரடும் முன் முகனவு ஒன்கற எடுத்தரர். 2019 மற்றும்  2020 ஆைிய 

ஆண்டுைளில் இது ெம்பந்தமரை பை ைருத்தரங்குைளும் பபரது பவளி விவரதங்ைளும் நைத்தப்பட்ைது. 

அதன் முடிவில் ததர்தல் நகைமுகறைளில் அனுபவம் பைரண்ை முன்னரள் ெிவில் அதிைரரிைள் பைரண்ை 

ஒரு நிபுைர் குழு ஒன்று உைனடியரை பதரைங்ைப்பைதவண்டும் என்று ஒரு தெர 

முடிபவடுக்ைப்பட்ைது;  நரட்டில் ததர்தல்ைள் நம்பைத்தன்கமயுைனும் தநர்கமயரைவும் 

நைத்தப்பைதவண்டும் என்ற குறிக்தைரளுைன் முன்னரள் ததர்தல் நிபுைர்ைள் ஆதைரெகன மற்றும் 

பபரருத்தமரன வழிைரட்டுதல்ைளுைன் ததர்தலுக்ைரன  பிரகஜைள் ஆகையம் The Citizens’ Commission on 

Elections (CCE)  இப்படித்தரன் ஆரம்பிக்ைப்பட்ைது. 

ைைந்த 2020 ம் ஆண்டு மரர்ச் மரதம் 5 ம் திைதி ைீழ்க்ைண்ை உறுப்பினர்ைளுைன் ததர்தலுக்ைரன  பிரகஜைள் 

ஆகையம் The Citizens’ Commission on Elections (CCE)  உருவரக்ைப்பட்ைது. 

1.  Mr. Justice Madan Lokur, former Supreme Court Judge, Chair 

2.  Mr.  Wajahat Habibullah IAS (Retd), Former CIC, Vice-Chair,[CCG] 

3.  Mr. Justice Hari Paranthaman, former Madras High Court Judge 

4.  Prof.  Arun Kumar, Eminent Economist 

5.  Dr.  John Dayal, Civil Society Activist 



6.  Ms. Pamela Philipose, Senior Journalist 

7.  Dr.Subhashis Banerjee, Professor, Computer Science, IIT, Delhi 

8.  Member-Convener, Mr. Sundar Burra IAS (Retd), [CCG] 

M.G. Devasahayam[People-First and CCG]functioned as the Coordinator of the Commission.. 

  

பிரகஜைள் ஆகையம்,  ததர்தல் ெம்பந்தப்பட்ை குறிப்பிட்ை பகுதிைகள ஆய்ந்து,  அதன் அடிப்பகையில் 

இன்று பபரது மக்ைளுைன் பைிர்ந்து பைரள்ளும் அதன்  முதல் பகுதி அறிக்கை,  மின்னணு வரக்கு 

இயந்திரம் மற்றும் வரக்ைரளர் ஒப்புகை ெீட்டு இயந்திரத்தின் பரதிப்பு மற்றும் தவறு குறித்து தபசுைிறது. 

டில்லி ஐ.ஐ.டி. ைைினி அறிவியல் மற்றும் பபரறியியல் தபரரெிரியர் ஆன ைரக்ைர் ெஞ்ெீவ பிரெரத் 

அவர்ைள் தகைகமயில் இந்த ஆய்வு தமற்பைரள்ளபட்ைது. அதன் சுருக்ைம் இங்தை 

இகைக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இகைக்ைப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஜனநரயை பைரள்கைைளின் அடிப்பகையில் எந்த 

அளவு ,  மின்னணு வரக்கு இயந்திரம் மற்றும் வரக்ைரளர் ஒப்புகை ெீட்டுஇயந்திரம் ெரியரை இருக்ைிறது 

என்பகத நிபுைர் குழு ஆய்வுக்ைரன உகரைல் ஆை எடுத்து பைரண்ைது. சுருக்ைமரை, தனக்குப் பிடித்த 

ஒருவகர ததர்ந்பதடுக்ை  ஒரு வரக்ைரளர் அளிக்கும் வரக்கு எந்த வித மரறுபரடும் இல்ைரமல் எப்படி 

பதியப்படுைிறது மற்றும் வரக்குைள் எண்ைப்படும் வகர எப்படி மரறுபரடு 

இல்ைரமல் பரதுைரக்ைப்படுைிறது என்பது குறித்த முழுகமயரன பவளிப்பரட்டுத் தன்கம 

வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வரக்ைளிக்கும் முகற புரியும்படியும், ெரிபரர்க்கும் விதத்திலும், எந்த வித 

ெிக்ைலும் இன்றி ஆய்வு பெய்யக் கூடிய விதத்திலும் இருக்ை தவண்டும் என்பகத ஜனநரயை 

தைரட்பரடுைள் ைண்டிப்பரக்குைிறது. வரக்ைரளரின் பதரிவு தவறரைப் பதிவுற எந்த வரய்ப்பும் இருக்ைக் 

கூைரது.  இது குறித்து ததெிய மற்றும் ெர்வ ததெ நிபுைர்ைளின் ைருத்துைகள இந்த அகமப்பு ைைக்ைில் 

எடுத்து உள்ளது. ஆரம்ப ைட்ைத்தில்  உற்ெரைமரை வரதவற்ைப்பட்ைரலும், பின்னர் ஏன் தைவல் பதரழில் 

நுட்பத்தில் பவகுவரை முன்தனறிய நரடுைள் கூை  ததர்தல் ெமயத்தில் மின்னணு வரக்கு இயந்திரத்கத 

பயன்படுத்துவதில்கை என்பதற்ைரன ைரரைங்ைகள இது தபசுைிறது. இந்த குழுவில் தங்ைள் 

ஆய்விகனப் பைிர்ந்து பைரண்ைவர்ைளில் இவர்ைள் எல்ைரம் இருக்ைிறரர்ைள். .                   
. Poorvi L. Vora and Bhagirath Narahari of George Washington University, USA; 

Alok Choudhary of Northwestern University, USA; 

  Bappa Sinha of Free Software Movement of India (FSMI); 

Subodh Sharma of Computer Science and Engineering and of the School of Public Policy, IIT, Delhi; 

 S Prasanna, Advocate, Delhi; 

Venkatesh Nayak, RTI activist; 

KV Subrahmanyam, Professor, Computer Science, Chennai Mathematical Institute, Chenna; 

 Poonam Agarwal, media-person; 

Anupam Saraf, Professor and Future Designer; 

MG Devasahayam, activist and retired civil servant. 

இவர்ைள் தவிர ெர்வ ததெ அளவில் இந்தத் துகறயில் நிபுைர்ைளரை உள்ள  பின்வரும் ெரன்தறரர் கூற்றும் 

இந்த அகமப்பு பபறும், பபரும் பரக்ைியம் ைிகைத்தது. 

Ronald L. Rivest of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA; 

Alex Halderman of the University of Michigan, USA; 

Douglas W. Jones of the University of Iowa, USA,; 



 Nasir Memon of New York University, USA; 

Philip B. Stark of the University of California, Berkeley; 

 Vanessa Teague, Associate Professor, School of Computing and Information Systems, University of 
Melbourne, Cybersecurity, Australia. 

அறிக்கையின் பகுதி 1.1:  மின்னணு இயந்திரத்தின் டிகென் மற்றும் பதரழில் நுட்ப விவரங்ைள் மற்றும் 

ததர்தல் ெமயத்தில் இந்த இயந்திரத்தின் படிப்படியரன பயன்பரடு ஆைியகவ விளக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 அறிக்கையின் பகுதி  1.2:  அரெியல் ஆதரயம் பபறும் பபரருட்டு ெர்வததெ அளவில் மின்னணு 

இயந்திரத்தில் நைத்தப்படும் தவறுைள் மற்றும் குளறுபடிைள் குறித்து பரதிக்ைப்பட்ைவர்ைள் 

பதரிவித்துள்ள ைவகை இங்தை இைம் பபறுைிறது. 

அறிக்கையின் பகுதி  2:  பரதுைரப்பு வகளயத்தின் மீதரன நம்பைத்தன்கம, ததர்தலுக்குப் பின் 

இயந்திரங்ைள் பரதுைரக்ைப்படும் விதம் பற்றி இந்தப் பகுதி அைசுைிறது. மின்னணு வரக்கு இயந்திரம் 

மற்றும் வரக்ைரளர் ஒப்புகை ெீட்டுஇயந்திரம் குறித்த பதரழில் நுட்ப ைட்ைகமப்கப ஆய்வதில் பபரும் 

பகுதி  இந்த அறிக்கையின் இந்தப் பகுதியில் இருக்ைிறது. எபைக்ட்தரர தமக்னட் மற்றும் பிற 

மின்னணு  ெரதனங்ைள் மூைம் ஊடுருவல் நைக்கும் வரய்ப்புைகளத்  தடுக்ை ததர்தல் ஆகையம் எந்த 

பரதுைரப்பும் பெய்யவில்கை என்பது சுட்டிக் ைரட்ைப்படுைிறது. பமன்பபரருள் பரதுைரப்பு ெரதனம் 

மற்றும் நவீனமரன இன்ைல் பிரரெெர்ைள் கூை இது தபரன்ற மின்னணு ெரதன ஊடுருவல் அபரயத்திற்கு 

ஆளரைி உள்ளது சுட்டிக் ைரட்ைப்பட்டுள்ளது. ஒரு பதரகுதியின் பவற்றியிகன ஒரு ெிை இயந்திரங்ைள் 

தகை ைீழரக்ைி விடும் வரய்ப்பு உள்ளது என்பதரல் இந்தக் ைவகை முக்ைியமரன ஒன்றரை உள்ளது. ஒதர 

தைகவதரன் EVM புதரரைிரரம் பெயப்படும் என்பதும் ெந்ததைத்திற்கு உரியதரை உள்ளது. பெரல்ைப் 

தபரனரல் நவீன EVM அபமரிக்ை ெர்வததெ நிறுவனம் தயரரித்த     MK61FX512VMD12 கமக்தரர 

ைண்ட்தரரைர்தரன் பயன்படுத்துைிறது. இதனது நிகனவைம் மறுபடி ப்தரரக்ரரம் பெயப்படும் விதம் 

உள்ளது. ததர்தல் ஆகையம் நமது ஈ.வி.எம். பற்றிய பதரழில் நுட்ப விவரைங்ைகள பபரதுவரன 

பதரழில் நுட்ப ஆய்வுக்கு பபரது மக்ைள் முன் ெமர்பித்தரல் மட்டுதம தமைதிை ஆய்வு 

ெரத்தியமரகும்..  ததர்தல் ஆகையத்தின் எந்த ஒரு அதிைரரிக்கும் ைைினி பரதுைரப்பு பற்றிய பவளிச்ெம் 

இன்கமயரல் பவளி ஏபஜன்ெிைகள நம்பி தவறுதைரை பரதுைரப்பு குகறவரன அகமப்பிைம் 

ஒப்பகைத்திருக்ைைரம்.   

ததர்தல் ெமயத்தில் மற்றும்  ததர்தலுக்கு முன்பும், பின்பும்  பவவ்தவறு படிநிகைைளில் ஈ.வி.எம் 

பெல்லுமிைம் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் வரக்கு இயந்திரம் பரதுைரக்ைப்படுதல் மற்றும் வரக்கு எண்ைிக்கை, 

முடிவு அறிவித்தல் ஆைிய விையங்ைள் புைப்படுத்துவது என்னபவன்றரல் குறிப்பிட்ை ஒரு இகை 

பவளியில் எவரும் அனுமதியின்றி வரக்கு இயந்திரத்தில் குளறுபடி பெய்ய வரய்ப்பு உள்ளது என்பதரகும். 

வரக்ைரளர் ததர்ந்பதடுக்கும் நபதர ெரிவர இயந்திரத்தில் பதியப்படுவர் என்பதற்கு எந்த உத்தரவரதமும் 

ைிகையரது என்பகததய இந்த ைண்டுபிடிப்புைள் பதளிவரக்குைிறது. 

. 

எனதவ ைள நிபுைர்ைள், இந்திய ததர்தல் ஆகையம் உைனடியரை அதன் தற்தபரகதய நகைமுகறைகள 

ஆய்வு பெய்து ெரிபெய்ய தவண்டும் என தைரருைிறரர்ைள். தமலும் ஆகையத்தின் தற்தபரகதய 

தெரதகன உத்திைள் மற்றும் தரக்ைட்டுப்பரடு உத்தரவரதம் எந்த விதத்திலும் முடிவு அறிவிப்பில் 

தந்திரங்ைள் மற்றும் குளறுபடிைள் ஏற்பைரமல் தடுத்து விடும் என்பதற்ைரன வரய்ப்பு இல்கை என்பகதத் 

பதளிவரைதவ ைள நிபுைர்ைள் பதரிவித்துள்ளரர்ைள்.   . 

The VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) எனப்படும் வரக்ைரளர் ஒப்புகை ெீட்டு இயந்திரம் 

அதனுைன் இகைக்ைப்பட்ை பிரிண்ைர் மூைம் வரக்ைரளர் அளித்த வரக்கு விவரத்கத அச்ெடித்து ைரைத் 

தரும் என்பதற்ைரை அறிமுைம் பெய்யப்பட்ைது. தரங்ைள் பெலுத்திய வரக்கு ெரிவர பதியப்படுவகத 

தநரிகையரை வரக்ைரளர் ைரை உதவுவதரல், உச்ெ நீதி மன்றமும் இதகன கூடுதல் வெதியரை 

பயன்படுத்த உத்தரவிட்ைது. ஆனரல் தற்தபரகதய நகைமுகறயரனது ,  இகைபவளிைள் விடுவதன் 

மூைம் அதகன பிறர் தந்திரமரை பயன்படுத்தும் ெரத்தியம் உருவரக்ைி எந்த தநரக்ைத்தில் இது அறிமுைம் 

பெய்யப்பட்ைததர அதகனதய குகைத்து விடுைிறது.  அச்ெடிக்ைப்பட்டு பவளிப்படும் ஸ்லிப வரக்ைரளர் 

ெரிபரர்க்கும் முன்தப ெீல்  கவக்ைப்பட்ை பபட்டியில் விழுந்து விடுமரறு குகறந்த ைரை அளவிலிதய பெட் 



பெய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு முடிவுைகளயும் அச்ெடிக்ைப்பட்ை முடிவுைகளயும் ஒப்பு தநரக்ைி ெரி 

பரர்க்ை ததர்தல் ஆகையம் தயங்குைிறது. ைரை விகரயம் என்று ைரரைம் பெரல்ைப்பட்ைரலும் இந்த 

நகைமுகறயில் முன்பு வரக்குெீட்டுைள் எண்ை எடுத்து பைரண்ை ைரைத்கத விைவும் தநரம் குகறவரைதவ 

பிடிக்கும். வரக்ைரளர் ஒப்புகை ெீட்டு இயந்திரத்தில் இருக்கும் ெீட்டுைள் ததர்தல் முடிந்து ஒரு வருைம் வகர 

பரதுைரக்ைப்பை தவண்டும் என்று இருக்ை,  2019  நிைழ்வில் ஆகையம் குறித்த ைரைம் முன்பரைதவ 

அவற்கற அழித்து விட்டு ததர்தல் நகைமுகற குறித்த பபரும் ஐயப்பரடுைளுக்கு இைக்ைரனது.. மின்னணு 

வரக்குைகள மறுபடி எண்ணுதல் மற்றும் ஒப்புகை ெீட்டுைகள ைட்ைரயமரை எண்ணுதல் ஆைியகவ ெரிவர 

பின்பற்றப்பை தவண்டும். இதற்ைரை ஆகும் ைரைம் ததர்தல் நகைமுகறைளுக்கு ஒரு தைங்ைல் என்று 

ைருதப்பைக்கூைரது.   

  

ததர்தலுக்ைரன பிரகஜைள் ஆகையத்தின் ைள நிபுைர்ைள்  முன்கவக்கும் ஆதைரெகனைளும் 

ைவகைைளும்: 

1)      முழுகமயரன ெரிபரர்ப்பு: ஏற்ைனதவ  தீர்மரனிக்ைப்பட்டு தயரரிக்ைப்பட்டு பயன்பரட்டில் 

இருக்கும்  தெரதகன வடிவங்ைள் @மூைம்  மின்னணு வரக்கு இயந்திரத்தின் 

நம்பைத்தன்கமகய ெரிபரர்த்தல் தபரதுமரனதரை இல்கை. தற்தபரகதய மின்னணு இயந்திரம் 

ெரிபரர்க்ை முடியரமல் வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளது. எனதவ ஒரு ஜனநரயை ததர்தல் நைத்த இது 

தகுதி அற்றது. பமன்பபரருள் மற்றும் வன்பபரருள் இகையில் சுதந்திரமரை இருக்கும் விதத்தில் 

, அகனத்து வகையிலும் ெரிபரர்க்ை கூடிய வகையில், உத்தரவரதத்துைன் கூடிய 

இயந்திரங்ைகள ஆகையம் அறிமுைப்படுத்த தவண்டும். ைள்ள தவரட்டுைள் இதில் தபரை 

முடியரது என்ற உத்தரவரதம் பபற்று அதகன பபரது பவளியில் ஊர்ஜிதம் பெய்யத் தக்ை 

வகையில் அறிவிக்ை தவண்டும். 

2)      மின்னணு இயந்திரம் ெரியரைத்தரன் உள்ளது என்பகத நிருபிக்ைர விட்ைரல் அதகன 

ஊடுருவ முடியுமர முடியரதர என்று ைைிப்பது இயைரத ைரரியம். இதுவகர எந்த எந்திரமும் 

ஊடுருவப்பட்ைது ைண்டுபிடிக்ைப்பைவில்கை என்பது இனிதமல் எப்தபரதும் அப்படி 

ஊடுருவப்பை வரய்ப்பில்கை என்று உத்தரவரதம் பைரடுத்ததரை ஆைி விைரது. மின்னணு 

இயந்திரம் ஊடுருவப்பை வரய்ப்பு உள்ளது என்று எடுத்துக் பைரண்தை ததர்தல்ைள் நைத்தப்பை 

தவண்டும். 

3)      ததர்தல் முடிந்த பின் மின்னணு வரக்குைளின் எண்ைிக்கை ஒப்புகை ெீட்டுைளின் 

எண்ைிக்கையுைன் ஒத்துப் தபரைிறதர என்று ெரிபரர்க்ைப்பை தவண்டும். தபரட்டி குகறந்த 

ஒட்டு வித்தியரெத்தில் ஓடிக் பைரண்டிருக்கும் தபரது ஒரு ெிை மின்னணு இயந்திரங்ைளில் 

ஊடுருவினதை பவற்றியின் தபரக்கை மரற்றி விை முடியும். எனதவ 30 ெத மின்னணு 

இயந்திரங்ைள் தெரதிக்ைப்பை தவண்டும் எனும் ெிவில் பெரகெட்டியின் தைரரிக்கை 

மற்றும் 50 ெத மின்னணு இயந்திரங்ைள் தெரதிக்ைப்பை தவண்டும் எனும் அரெியல் ைட்ெிைளின் 

தைரரிக்கை ஆைியகவ தரண்டியும் அதிை அளவில் தெரதித்து நம்பைத்தன்கம பைரண்ை 

முடிவுைள் பவளியிை அவெியம் உள்ளது. 

4)      முடிவுைள் அறிவிக்ைப்படும் முன்பு மின்னணு வரக்குைளின் எண்ைிக்கை 

ைவனமரை  ஆய்வு பெய்யப்பை தவண்டும். இது தற்ைரலிை முகறைளின்படி அல்ைரது புள்ளி 

விவர பதரழில் நுட்ப அடிப்பகையில் ைடுகமயரை தெரதகனக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஆய்வு 

நைத்தப்பை தவண்டும். ெமயங்ைளில் பவற்றியின் மரர்ஜிகனப் பபரறுத்து ஒப்புகை ெீட்டுைள் 

முழுவதும் கைப்பை எண்ைப்பைதவண்டிய ததகவ ஏற்பைைரம். 

ததர்தலுக்ைரன பிரகஜைள் ஆகையம் இந்த ததெத்தின் ஜனநரயை மரண்பிகன 

உயர்த்திப்பிடிக்ை ஒவ்பவரரு குடி மைனும் தனது வரக்ைிகன மிகுந்த பபரறுப்புைர்வுைன் 

பெலுத்த தவண்டும் என்று தைட்டு பைரள்ைிறது. இந்த தநரக்ைத்துைன்தரன் ஐந்து 

மரநிைங்ைளுக்கு ததர்தல் நகைபபற உள்ள முக்ைியமரன இந்த ைரைைட்ைத்தில் இந்த அறிக்கை 

பபரது மக்ைள் முன் ெமர்ப்பிக்ைப்படுைிறது.      


